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 نوع لوله 
 

 
 
 نوع افزودن

زمان لخته  
شدن مورد  

از ی ن   
 مرتبط هستند   ن  هاتست

ً
که معموال  

 

 
 

 (SST) ی  طال ا یمرمر  

 
  ی فعال کننده لخته و ژل برا  ▪

 .رسم  یجداساز 
از   نانی اطم  یلوله برا بار رس و ته کردن  5 ▪

مخلوط شدن فعال کننده لخته با خون  

 .است از یمورد ن 
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ولیت ها  پانل بیوشیم   پانل چری   الکتر
 پانل هپاتیت  پانل کبدی 

تست های  
وئیدی   الکل  لیتیم  تومور مارکر های رسطان  تست های آهن  تتر

ن  ن  B12ویتامیر ن  مارکر های قلب   تست های هورموین   D ویتامیر  لیدوکائیر

 فوالت 
درماین   ی داروها   

 
ن )به جز کاربامازپ (یر  

 
 

 سالیسیالت  داروهای ضد افرسدگ
ن   هموسیستئیر
 )روی یخ( 

 
 قرمز 

 

 ( ی ا  شهی)ش کوین ی لی روکش س ▪
   از یبدون ن  ▪

 
لوله. بدون   به وارونگ

 افزودین 
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فاکتور های  
ن  PTH اوریک اسید  RPR روماتوئیدی   انسولیر

ن پره   آلبومیر یم   ن ن  BHCG FT3/FT4 منتر  دیگوکسیر

ول  لیپاز  آمیالز  ن  CRP C-PEPTIDE کورتتر

 

 
ن کمرنگ   ست 

  ی جداساز   یو ژل برا  نیهپار  ومیتیل ▪
 پالسما 

لوله از مخلوط بار رس و ته کردن  8 ▪
  یتر جلوگ  یشدن ضد انعقاد با خون برا 

 .کند  حاصل یم نانی از لخته شدن اطم

 

نیازی به لخته  
نیست شدن    

 !!برا ی  همه درخواست ها ی  شی م  عمویم  ترجیح  داده یم  شود

 پانل بیوشیم 
کلسیم  
ه  ن  پانل چری   یونتر

 پانل کبدی 
مارکر های  

 قلب  

فاکتور های  
 روماتوئیدی 

 داروهای درماین  آمونیاک)روی یخ( 
(Except for VANC & LITHIUM) 

 تیتر 
BHCG 

 

 
ن   ست 

 ن یهپار  ومیتیل ▪
لوله از مخلوط بار رس و ته کردن  8 ▪

  یتر جلوگ  یشدن ضد انعقاد با خون برا 

 .کند  حاصل یم نانی از لخته شدن اطم

 

نیازی به لخته  
 شدن نیست 

 !!برا ی  همه درخواست ها ی  شی م  عمویم  ترجیح  داده یم  شود

ن روشن برا   یذکر شده در باال برا  یتست ها  لوله قابل قبول است   نی ا  یلوله ست   

ن کاربامازپ  یر  
خون   ی جمع آور   لوله   SST  شود   داده یم   ح ی ترج  

( خی ی خون کامل )نه رو   - کیالکت  د یاس  

 
ی   خاکستر

 م ی/ اگزاالت پتاس  د یفلورا   میسد ▪

لوله از مخلوط شدن  بار رس و ته کردن  8 ▪

از لخته   یتر جلوگ ی ضد انعقاد با خون برا 

 .کند  حاصل یم نانی شدن اطم

 

نیازی به لخته  
 شدن نیست 

 

 اسید الکتیک )روی یخ( 

 
 رنگ بنفش 

▪ K2EDTA ی شده   استر
 ( کی )پالست

لوله از مخلوط بار رس و ته کردن  8 ▪
  یتر جلوگ  یشدن ضد انعقاد با خون برا 

 .کند  حاصل یم نانی از لخته شدن اطم

 

نیازی به لخته  
 شدن نیست 

CBC/PLT  شمارش H&H  نرخ رسوب BNP HbA1C 

وسیت رتیکل  سایکل سل  سیکلوسپورین   تست های مولکول  
INTRAOP 

PTH 

ن   ونکومایسیر
 PROGRAF فوالت  RBC کومبس مستقیم 

تست های  
ی   HIV فلوسایتومتر



یشگاهیمجموعه لوله آزما عیمرجع سر ی راهنما   

  

 
 صوریر 

▪ K2EDTA ی شده   استر
 ( کی )پالست

لوله از مخلوط بار رس و ته کردن  8 ▪
  یشدن ضد انعقاد با خون برا 

  نانی از لخته شدن اطم یتر جلوگ

 .کند  حاصل یم

 

نیازی به لخته  
 شدن نیست 

ن ن  یا  شه یقرمز ش هی، رو کراس مچ/ غربالگری آنبر بادیو   پیتا بک در صورت درخواست  است از یمورد ن  تر  

 

Type & RH 
 

Type & 

SCREEN 

ANTIBODY 

SCREEN 

 

CROSS 

MATCH 

RHOGAM 

WORKUP 

 
 آی  

ات یس▪  بافر   می سد تر

 شه یش (3/2٪ ≈)▪

 ک یپالست (3/2٪)▪
 بی لوله، ترک بار رس و ته کردن  4تا   3▪

ن مناسب ضد انعقاد با خون را تضم   یر

 .کند  یم

 

نیازی به              
 لخته شدن نیست 

 

 

PT/INR 

 

 

PTT 

 

 

ینوژن   فیت 

 

 

D-DIMER  انعقادی  تست های
 و فاکتور های همراه 

 

 

 
 

 

زالل   آی    

 
 آی  سلطنبر 

▪ K2EDTA ی شده   استر
 ( کی )پالست

لوله از مخلوط بار رس و ته کردن  8▪
  یشدن ضد انعقاد با خون برا 

  نانی از لخته شدن اطم یتر جلوگ

 .کند  حاصل یم

 

نیازی به لخته  
 شدن نیست 

 

 
 رسب 

 

 
 جیوه 

 

 آلومنیوم پالسما 

  

 
سلطنبر آی    

 ( گیفعال کننده لخته )پالست▪
از   نانی اطم  یبرا لوله بار رس و ته کردن  8▪

مخلوط شدن فعال کننده لخته با خون  
 است  از یمورد ن 
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 روی 

    

 .دتر گ  را در بر نم شگایهیآزما  ینمودار تمام تست ها  نیا 
 برچسب زده شوند.   مار یدر حضور ب   د یهمه نمونه ها با 

ی)پر کردن لوله ها(:   ترتیب نمونه گیر

 

www.metaorganon.com                                

 

http://www.metaorganon.com/

